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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 13 punktu

ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės

Visagino  savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų Visagino savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-E 269 „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo ir

taisyklingumo kontrolės Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu:

1. T v i r t i n u Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo

Visagino savivaldybės teritorijoje 2020 metų II pusmečio planą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui šį įsakymą

paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.visaginas.lt


PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. liepos ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS VYKDYMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS

TERITORIJOJE 2020 METŲ II PUSMEČIO PLANAS

Eil.

Nr.

Įmonės ar įstaigos

pavadinimas

Tikrinimo sritis Tikrinimo tikslas Tikrinimo

data

1. UAB „Seknija“ Įmonių ir įstaigų tikrinimas

(dokumentų, viešųjų užrašų kalba ir darbuotojų

valstybinės kalbos mokėjimas)

Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės

lietuvių kalbos komisijos nutarimų vykdymas

III ketvirtis

2. UAB Transporto centras Įmonių ir įstaigų tikrinimas

(dokumentų, viešųjų užrašų kalba ir darbuotojų

valstybinės kalbos mokėjimas)

Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės

lietuvių kalbos komisijos nutarimų vykdymas

III ketvirtis

3. Visagino šeimos ir vaiko 

gerovės centras

Įmonių ir įstaigų tikrinimas

(darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas)

Valstybinės kalbos įstatymo vykdymas III ketvirtis

4. Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“

Įmonių ir įstaigų tikrinimas

(darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas)

Valstybinės kalbos įstatymo vykdymas III ketvirtis

5. Visagino kultūros centras Įmonių ir įstaigų tikrinimas

(darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas)

Valstybinės kalbos įstatymo vykdymas IV ketvirtis

6. Visagino „Gerosios vilties“ 

progimnazija

Įmonių ir įstaigų tikrinimas

(dokumentų, viešųjų užrašų kalba ir darbuotojų

valstybinės kalbos mokėjimas)

Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės

lietuvių kalbos komisijos nutarimų vykdymas

IV ketvirtis

7. Visagino Draugystės 

progimnazija

Įmonių ir įstaigų tikrinimas

(dokumentų, viešųjų užrašų kalba ir darbuotojų

valstybinės kalbos mokėjimas)

Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės

lietuvių kalbos komisijos nutarimų vykdymas

IV ketvirtis

8. Prekybos centrų, grožio 

paslaugų įstaigų viešosios 

informacijos kalbos tikrinimas 

Įmonių ir įstaigų tikrinimas

(viešosios informacijos kalba)

Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės

lietuvių kalbos komisijos nutarimų vykdymas

III–IV

ketvirčiai

Pastaba. Neperiodinė spauda, reklama, viešieji užrašai, interneto svetainės tikrinama atsižvelgiant į tikrinimo poreikį. Šiems ūkio

subjektams apie tikrinimą iš anksto nepranešama siekiant objektyvumo, nes tikrinimai šių ūkio subjektų veiklos netrukdo, tikrinami tik galutiniai

veiklos produktai.
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